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2005. XI. szám                                             november 

 
„ 2006 ” 

 
Kedves Tagtársunk! Az újévre felkészülve folyvást megújuló feladatunk a tagdíjak ügye. Mint 
tudjuk, az idei, 2005. évi rendes Közgy�lésünk alkalmával 2006-tól a tagdíj összegét megváltoz-
tattuk évi minimum 2.000.- Ft-ra (diákoknak és nyugdíjasoknak 1.000.- Ft), ami jószándék és zseb 
szerint ki is egészíthet� – amint ez már örvendetesen gyakorlat is! Ez alkalommal is mellékeljük a 
befizetéshez a csekkeket. Ezekre igyekeztünk rávezetni kedves Tagtársaink esetleges tagdíj-elmara-
dásának „évjáratát”. Ezzel kapcsolatban ismét meg kell jegyezzük, hogy a nyilvántartásunkat 
egy számítógép �rzi, amely olykor önkényesen következetlen; aki pedig kezeli – a Társaság 
ügyvezet�je –, ember, tehát szándéka ellenére tévedhet. Reméljük, hogy ez a kollektív tévedés 
az utóbbi alkalmakhoz mérten lecsökkent, de sajnos, óhatatlanul még mindig el�fordulhat. Ezért az 
ügyvezet� el�re is elnézést kér mindazoktól, akik nyilvántartásával nem a helyes úton jár. Kéri 
viszont ebben az esetben az érintettek jószándékú korrekcióját, hogy a nyilvántartás minél kevésbé 
legyen neveletlen. Kedves Tagtársaink szíves együttm�ködését el�re is köszöni az ügyvezet�! 
(2003-ban, 2004-ben és 2005-ben a tagdíj 1.800 Ft volt – tanuló-nyugdíjas: 900 Ft .) 
Természetesen a tiszteleti tagok továbbra sem fizetnek tagdíjat! 
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Megérkezett a nyomdából az idei Asztronautikai Tájékoztató, amelyet a legutóbbi postánkhoz mellékeltünk mindazon 
tagtársainknak, akiknek a tagdíja a nyilvántartási rendszerünk szerint erre az évre rendezettnek látszik. 
Azoknak pedig, akik utólag befizetik a tagdíjukat, vagy segítségükkel rövid úton kiderül, hogy a nyilvántartási 
rendszerünk tévedett, a postánk mellé a legközelebb adódó alkalommal pótoljuk a kiadványt. 
 

Az Asztronautikai Tájékozató kiadásában igen komoly segítséget kaptunk dr. Horváth László tagtársunk révén, aki 
Elnökségünk régi tagja. Ezúton megköszönjük neki ezt a segítséget – minden tagunk nevében is! 
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Örömmel adunk hírt róla, hogy a Magyar �rkutatási Iroda támogató közrem�ködésével megkaptuk az Informatikai és 
Hírközlési Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk idei els� félévi részösszegét! 
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Programjaink: 
 
A TIT József Attila Szabadegyeteme el�adás- és beszélgetés-sorozatáról a szeptemberi Körlevelünk mellékletében 
részletes információkat adtunk, ezért most csak a legszükségesebbekre szorítkozunk: 
 

2005. december 9. Negyedik beszélgetés: a távolabbi jöv� perspektívái 
(Fermi-paradoxon, id�kapszulák, Galaktikus Klub) 
 
A programok 18 órakor kezd�dnek a Kossuth Klubban (Budapest, VIII. Múzeum u. 7.)  
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Az ERFA-TOURS által meghirdetett napfogyatkozás szakmai út programjában változás állt be, (lásd a mellékelt 
cédulánkat!). Javasoljuk az érdekl�d�knek, hogy a www.erfatours.hu és a www.mant.hu honlapot keressék fel újból! 
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»  50  « 
 
2006 májusában lesz 50 éve annak, hogy a MANT jogel�dje megalakult. Ennek méltó megünneplését tervezzük egy 
rendezvény és egy olyan kiadvány formájában, amely minél sokoldalúbb dokumentumokra épül. Kérjük azokat a kedves 
Tagtársakat, hogy akinek valamilyen – minél régebbi – fénykép vagy fontos, érdekes dokumentum van a birtokában, azt 
(esetleg annak másolatát) 2006. február 1-je el�tt bocsássa átmenetileg a rendelkezésünkre, hogy a kiadványunk minél 
színesebb lehessen; lemásolásuk után azokat visszajuttatjuk a gazdájuknak. El�re is köszönjük szíves fáradozásukat! 
(Elérhet�ségünk a szokásos, fejlécünkön mindenkor ott van.)             (a MANT titkársága) 
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Meghirdettük 2006-ra az ifjúsági esszépályázatot, valamint a magyar ifjúsági �rtábort, amelyek részletei az el�z� 
Körlevelünk mellékletében voltak találhatóak. Természetesen ezek a honlapunkon – www.mant.hu – már fenn vannak! 
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Beszámoló a 12. Magyar �rtáborról 

 
A MANT 2005. augusztus 8. és 17. között Gyulaházán, Farkas Bertalan szül�falujában rendezte meg a 12. 

Magyar �rtábort. A települést a magyar �rrepülés 25. évfordulójának alkalmából Farkas Bertalan meghívására 
választottuk. A szállás különlegessége, hogy egy újonnan épült vendégház els� lakói voltunk.  

A szakmai el�adásoknak a M�vel�dés Házában lév�, faragott bútorokkal és kézm�ves függönyökkel díszített 
Házasságköt� terem adott otthont.  

�rtáboraink létszáma az utóbbi években csökken� tendenciát mutat; sajnos az idei létszám is beleillik a sorba, 
a szervez�i gárdával (Neizer Zita, Endrédi Dávid, Horváth Márk, K�vágó Csaba, Sándor Ferenc, Várhegyi Zsolt) 
együtt 21 f�s tábort tudhatunk magunk mögött.  

Idén 16 el�adó gondoskodott a szakmai program igényességér�l. A 2005. évi tábor el�adói voltak (névsor 
szerint): Almár Iván, Bán András, Both El�d, Dúll Katalin, Farkas Bertalan, Frey Sándor, Gál Gyula, Horváth András, 
Magyari Béla, Sik András, Schuminszky Nándor, Szabó Attila, Szabó József, Szentpéteri László, Végh László és 
Zombori Ottó. Vendégünk volt néhány napra az els� nyolc �rtábor szervez�je és vezet�je, Abonyi Ivánné is. Both El�d 
szakmai vetélked�je – ahogy minden �rtáborban – idén is biztos pontja volt a programnak. Új színfoltként t�nt föl 
azonban a Schuminszky Nándor által vezetett I. �rtábori Orion Bajnokság. A huntsville-i diákok (Dúcz Erzsébet és 
Magyari Gábor) élvezetes beszámolóban meséltek a nemzetközi �rtábor kalandjairól.  

A színvonalas szakmai el�adások mellett többféle programot is szerveztünk. A nyíregyházi kirándulás során 
Farkas Bertalan és Magyari Béla közrem�ködésének köszönhet�en kedvezményesen vehettünk részt egy rövid 
sétarepülésen AN-2-es típusú repül�gépen, majd a sóstói Falumúzeumban megtekintettük a környék jellegzetes népi 
építkezési hagyományait. Sóstófürd�n Sándor Ferenc szervezésének köszönhet�en a miskolci Neptun Búvárklub 
jóvoltából egy búvárfelszereléssel végzett szerelési gyakorlat várt ránk, ahol nem bizonyult egyszer� feladatnak a 
m�anyag cs�szerkezet összecsavarozása a medence fenekén!  

A táborban megrendezett vízirakéta-készít� verseny több napon keresztül izgalomban tartotta a tábor – és a 
település – lakóit egyaránt. Tevékenységünk a falu lakosságánál egyöntet� sikert aratott, a próbafelbocsátásoknál népes 
néz�közönség szurkolt a rakétázó csapatoknak.  

Összességében sikeres tábort zártunk, amely táborozóknak és szervez�knek egyaránt rengeteg élményt adott.  
Ezen a fórumon keresztül is megköszönöm mindenkinek a szervezés és megvalósítás, valamint az el�adások 

összeállítása és megtartása során nyújtott segítséget és a részvételt, továbbá külön köszönettel tartozunk 
támogatóinknak is: 

 
• Farkas Bertalan és Magyari Béla �rhajósok; 
• Bardi Béla polgármester és munkatársai – Gyulaháza; 
• Berencsi Attila ügyvezet� – Concordia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a kedvezményes repülésért); 
• Pék János vezérigazgató-helyettes – Sóstói Gyógyfürd� Rt. (Nyíregyházi strand ingyenes belép�ért + zárás utáni 

medencehasználatért); 
• Mike András (búvárfelszerelésért és oktatásért, programvezetésért).            (Neizer Zita táborvezet�) 
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December 31-ével titkárságunk megválik az AXELERO-tól (am. T-online) a szolgáltatásuk kifogásolható min�sége 
miatt. Ez azt is jelenti, hogy a mat@mat1.axelero.net (vagy ami ugyanaz: mant@mat1.t-online.hu) drótposta cím 
megsz�nik. Egyel�re kérdéses az, hogy milyen kés�bbi megoldás születik a további elektronikus kapcsolatunkra. 


